NA-platform voor nieuw, achtergrond en deat
Home

Nieuw

Magazine Accountant TV App Nieuwsbrief

Opinie
Artikelen laat zich edotten ij mogelijke fraudeignalen'
Home >Carrière
Nieuw Feiten
> 2017en>cijfer
4 > 'Accountant

NIUW

04 april 2017

'Accountant laat zich
edotten ij mogelijke
fraudeignalen'
 Leetijd van ongeveer 3 minuten

Tuchtrecht

LAATT NIUW
NIUW

23 augutu 2019

port Direct in geprek
met MHA Macintre
Hudon

 1 reactie
NIUW

Accountant laten zich ij 'red flag' vaak te gemakkelijk met een
kluitje in het riet turen door de directie. Zij zouden vaker vooraf
moeten edenken hoe er fraude kan worden gepleegd ij de klant.
Al fraudeonderzoeker moeten zij niet de hpothee van de
opdrachtgever volgen. n in hun rapporten voor de rechter
moeten zij de cijfer duiden.
Dat zeggen twee forenich accountant, een pchologe en een
raadheer die op 20 april aantaande een ijdrage leveren aan de Dag
van de Fraudeonderzoeker.

Lex van Almelo

Red flag
Forenich regiteraccountant Inge-Lia Toxopeu (Herme
Advior) telt het oog van de controlerend accountant cherper in
haar workhop over fraudeignalen in de jaarrekening. I het
ijvooreeld niet vreemd dat een edrijf in merkkleding, dat in
financieel zwaar weer verkeert, ij een financiële hertructurering de
waarde van de goodwill enorm verhoogt en die van de merkrechten
met 70 procent verlaagt? “Per aldo verandert er niet onder de
treep, maar de merkrechten zijn de echte waarde van de
onderneming. orteert de dga voor op een doortart, waarij hij de
merkrechten goedkoop wil overnemen? Het kan heel legitiem zijn en
i nog geen fraudeignaal, maar het i wel een red flag die je moet
epreken met de directie. Daarij moet je je niet te gemakkelijk met
een kluitje in het riet laten turen. Dat geeurt te vaak.”
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aiwaarden
“Accountant kennen de frauderiicofactoren meetal wel, maar zien
fraudeignalen in de praktijk toch vaak over het hoofd. Zij heen
namelijk te weinig incentive om echt kritich naar mogelijke
ignalen van fraude en corruptie te kijken”, zegt forenich
regiteraccountant Joeri Frietman (DO). Hij laat accountant in een
workhop fantaeren over hoe zij al fraudeur de kluit ij de
opdrachtgever zouden kunnen elazeren of al manager edenken
hoe zij mogelijke frauderiico’ kunnen eheeren. In de trijd tuen
fraudeur en manager epalen de toechouwer wie er wint. “Ik doe
dit pel vaak met accountant. Ik hoop dat zij hierdoor vaker
nadenken over wat er mi kan gaan ij de klant en dat zij hun
werkzaamheden daaraan aanpaen. Al zij ij aanwijzingen voor
mogelijke fraude een latig eluit moeten nemen, dan raad ik ze aan
de aiwaarden in ogenchouw te nemen: de vijf fundamentele
eginelen uit de VGA. n al zede waarde: een profeioneelkritiche intelling.”

evetiging zoeken
Pcholoog line van O (ignpot ix) vraagt aandacht voor het
vooroordeel van de onderzoeker. “Wanneer je een onderzoek gaat
doen moet je een neutrale hpothee heen. De opdrachtgever
heeft vaak al een duidelijk idee over een dader, maar daar moet je je
du niet door laten eïnvloeden. én van de grootte valkuilen i de
confirmation ia: je zoekt naar feiten die paen ij jouw hpothee
of ij de hpothee die de opdrachtgever heeft geformuleerd. Je moet
eginnen met jouw eigen hpothee onderuit te halen en een
kritiche peer van enige aftand te laten meekijken.”

Geen cijfer
Regiteraccountant en jurit Peter Greve ehandelde al raadheer ij
het gerechthof Amterdam onder meer de eleggingfraude van
Palm Invet en de corruptiezaken van Ton Hooijmaijer en
‘Maeratiman’ Huert Möllenkamp. Rechter zijn vaak economich
niet zo onderlegd, houden niet van cijfer en zien niet onmiddellijk
wat de cijfer ewijzen. “Zaken die edrijfeconomich onlogich zijn,
preken minder vanzelf voor de jurit en de rechter. Al de
roodinkopen van een edrijfretaurant na het vertrek van een
inkoper ijvooreeld in één klap met de helft dalen, i dat voor een
econoom of accountant opvallend. Maar een rechter i geneigd een
onchuldige uitweg te zoeken en denkt: michien zijn ze wel op
rooddieet. en jurit egrijpt wél dat het mi i al er honderd
dooje aardeien zijn ingekocht, terwijl er geen aardeien op de
menukaart heen getaan.”
Greve wil ermee zeggen dat fraudeonderzoeker er rekening mee
moeten houden dat hun rapport wordt gelezen door de rechter. Al
het rapport ewij moet leveren in trafzaken, moeten zij daarom
alle zo opchrijven dat het - ook na verloop van tijd - egrijpelijk en
duidelijk i voor de rechter.

Meer informatie
De dag wordt georganieerd door het Intitute for Financial Crime
met al doel pulieke en private fraudeonderzoeker kenni te laten
delen om de fraudeetrijding te evorderen.
» Meer informatie
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KPMG: 'Accountant eteedt ij
minderheid euredrijven
uitgereid aandacht aan fraude'
Uit onderzoek van KPMG onder vijftig Nederlande
AX- en AMX-fonden lijkt dat ij 44 procent van
de edrijven in het recent afgeloten oekjaar de
accountant geruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid om de takeholder in de uitgereide
controleverklaring meer inzicht te geven in het
onderwerp fraude. ij deze 22 ondernemingen i in
12 gevallen ook aandacht eteed aan een ke audit
matter die gekoppeld i aan een gecontateerd
frauderiico. 
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6,5 miljoen pond oete voor
Deloitte UK inzake controle erco
Deloitte heeft een oete van 6,5 miljoen pond
gekregen van de rite toezichthouder Financial
Reporting Council (FRC), vanwege nalatigheid ij
de controle van outourcingedrijf erco Geografix
in 2011 en 2012. 
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Normen peroongericht
onderzoek gelden ook voor Y
Arua
Y heeft onrechtmatig gehandeld door de
algemeen directeur van de tichting 'Fundacion
Lotto pa Deporte' (Lotto) op Arua onvoldoende
gelegenheid tot wederhoor te ieden. Dat heeft de
Hoge Raad gezegd. 
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'Jonge accountant moet tegen
fraude aanlopen'
'De nron-cau i heel leerzaam en ik gun elke
accountant om al vroeg in zijn of haar carrière
tegen een fraude aan te lopen.' Dat zei NAvoorzitter Marco van der Vegte ij een ijeenkomt
van de FIOD. rvaren collega' die zeggen dat zij
nooit een fraude zijn tegengekomen, heen die
volgen Van der Vegte vermoedelijk niet gezien. 
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'Michien onderzoekjournalit
opnemen in het controleteam'
FD-journaliten Jori Polman en Matthij Rotteveel
deden mee aan een Y-workhop over de rol van de
accountant ij fraude. De journaliten drongen
opvallend nel door tot de kern van de zaak, merkte
Y op. Y-etuurder Auke de o: "Michien
moeten we wel een onderzoekjournalit opnemen
in het auditteam." 
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